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 ންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާމިލަދު
 ދިވެހިރާއްޖެ، ފުނަދޫ 

 
 1021 އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ށ. 

 ތާޢާރަފް:
ހުޅުވާލައިގެން،  ކުލާސް ތަަކށާއި، އަދި ޕުރީ ސުކޫލް ތަކަށް ރާތަކީ ށ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށާއި،ޤުރުއާން މިމުބާ

ނޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް، ށ. އަތޮ 1021 މާލީ  އަދި ޅު ކައުންސިލްގެ ފަންނީވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތައް ކެ
ޤުރުއާން ކުލާސްތަކާއި، އަދި  ތަކާއި،ސްކޫލް ،ތަކާއިރަށު ކައުންސިލް ރަށްރަށުގެ ،ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، އެކުއެހީތެރިކަމާއި
 ގުޅިގެން އިންތިޒާމްކުރާ މުބާރާތެކެވެ.  ޕުރީސުކޫލްތައް

 މުބާރާތުގެ ނަން:
މި މުބާރާތަށް ކިޔަނީ "މިލަދުްނމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޤުރުއާން މުާބރާތް" ނުވަތަ "ށ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް" 

 މިހެންނެވެ.

 މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދު:
 .މުބާރާތުގައި ބަިއވެރިވާނެ އަތޮޅު ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުންޤައުމީ ޤުރުއާން  .2
 .ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތް ތަކުަގއި އަތޮޅު ތަމްސީލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން .1
ރީތިކޮށްކިޔެވުމުގެ މަތަކުން އުނގެނުމާއި، ތަޖުވީދުގެ ހަކީރިތި ޤުރުއާން  މުބާރާތް އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް .3

 .ވާދަވެރި މާޙައުލެއް އުފެއްދުން ކަން ދެއްކުމުގައިޤާބިލް
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގަިއ ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ޯލބި ޖެްއސުމާއި، ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮްށ  .4

 ދިރުވައި، ފެތުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް:
ސްކޫލްތަކަށާއި،ޤުރުއާްނ ނިސްބަތްވާ  ށްރަށަށްރަށ. އަތޮޅުގެ  ތު ދެވޭނީށް ދަޢުވަމި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަ
މަޖުބޫރު  ފަރާތްތަކަށްކަންޏެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަކީ މިފަދަ ހުރިހާ ތަކަށް އެކުލާސް ތަކަށާއި، އަދި ޕުރީ ސުކޫލް

  ކަމެއް ނޫނެވެ.

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނެ އަދަދު :
 އަށްވުރެމަތިން  75ރަށުފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތުން %ނީ ބައިވެރިކުރެވޭކޮންމެ ރަށަކުންވެސް މި މުބާރާތުގައި 

ކިޔެވުމުގެ  . އެއީ ބަލައިގެންދަރިވަރުންނެވެ 25އެންމެމަތިން މާރކްސް ހޯދާ  ތެރެއިން މާރކްސް ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރުންގެ 
 .ދަރިވަރުންނެވެ 5ޔެވުމުގެ ގޮފިން ކި ނުބަލާ ،20ގޮފިން 
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 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން :
'' ށ. އަތޮޅު ޤުރުއާން ފައިވާ، އި މި ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްބައިވެރިވެވޭނީ މިކަމަށްޓަކަ މި މުބާރާތުގައި

ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚްގެ ކުރިން މި ކައުންސިލަށް ''  1021ފޯމް  ރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ މުބާ  ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކަންތައް ހަމަނުޖެހިއްެޖނަމަ އެ ފަރާތްތަކަށް މި ހުށައެޅުމުންނެވެ.  ކަ

ހާ ދަރިވަރުންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ މި ފޯމާއެކު ފޯމުގައިވާ ހުރިއަހަރު މުބާރާތުން ޖާގައެއް ުނދެވޭނެވެ. 
 ހުށައަޅަންވާނެވެ.
 

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ޝަރުތުތައް :
 އަތޮޅު ރަށެއްގެ ސްކޫލް، ޕްރީސްކޫލް ނުވަތަ ޤުރުއާން ކުލާހެއްގެ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވުން ށ.  .2
 ސުކޫެލއްގެ ޓީޗަރެއް ކަމުގައި ނުވުން ޤުރުއާން ކުލާހެއް، ނުވަތަ .1
 މުބާރާތުގައި ހުޅުވާލާފައިވާ ދެ ގޮފީގެ ތެރެއިން އެއްގޮތްޕެއްގައި، އެއްއުމުރު ފުރައެއްގައެވެ. .3

 
 މުބާރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ގޮފިތައް :

 ދެ ގޮފީގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ: ިތރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލެވިފައިވަނީމުބާރާތް ހުޅުވާމި 
 ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި .2
 ނުބަލަ ކިޔެވުމުގެ ގޮފި .1

 އޮފިޝަލުން :
އޮފިސަލުންނަކީ ޓީމްތަކާ ޙަވާލުވެގެން ތިއްބަވާ އިސްފަރާތެވެ. މުބާރާތުގައި ދިމާވާ ކަންކަމުގައި މުބާރާތުގެ 

 ނީ ގިނަވެގެން ދެއޯގަނައިޒިންގ ކޮމެޓީއާއި، މުޢާމަލާތް ކުރާނީ އެފަރާތެވެ. މި ޓީމުގައި ކޮންމެ ރަށަކުން ހިމެނޭ
 ބޭފުޅުންނެވެ.
 
 

 މުބާރާތުގެ މުޤައްރަރާއި ޢުމުރުފުރާ:
 ޖެނުއަރީ އަށެވެ.( 2)ޢުމުރު ބަލާނީ  ބަލައިގެން ކިއުމުގެ ގޮތްޕާއި ނުަބލާ ކިޔުމުގެ ގޮފި

 ނުބަލާ ކިޔުމުގެ ގޮފި  ބަލައިގެން ކިޔުމުގެ ގޮފި  ޢުމުރު  #
 ވައްޟުޙާއިން ތިރި ވަނަ ފޮތް( 30)  ފޮތް  2 އަހަރުންދަށް 6 2
 (30) ފޮތް   2 (30 - 18) ފޮތް   3 އަހަރުންދަށް 9 1
 (30-19) ފޮތް   1 (30 - 16) ފޮތް   5 އަހަރުންދަށް  22 3
 (30 - 18)  ފޮތް  3 (30 - 14) ފޮތް   7 އަހަރުންދަށް  23 4
 (30 - 17)  ފޮތް  4 (30 - 12) ފޮތް  20 އަހަރުންދަށް  26 5
 (30 - 16)  ފޮތް  5 (30 - 26) ފޮތް  25 އަހަރުންދަށް  29 6
 (30 - 15) ފޮތް   6 (30 - 22ފޮތް )  10 އަހަރުންދަށް  12 7
 (30 - 12) ފޮތް  20 މުޅި ޤުރުއާންއެކީ އަހަރުނުުފރޭ 35މަތި އަހަރުން 12 8

 ސާފުކުރާ ފަޑިޔާރުން:އިން މުބާރާތް 
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. މިގޮތުްނ އާން ކިޔަވައިދެއްވާ ޤާރީންގެ ތެރެއިންނެވެޤުރު  ކުރާނެ ަފނޑިޔާރުން ނަގާނީ މިމުބާރާތް އިންސާފު
ނޑައަޅާނީ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެފަތިރީގައިވާ ކަންކަމަށްބަލައި   .ނިޑޔާރުން ކަ

ނޑިޔާރުންނަކީމުބާރާތުގެ  .2 ފިކެޓް ލިބިފައިވާ ޤުރުއާން މުދައްރިސް ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ޤާރީ ކަމުގެ ސެޓް ފަ
 ން.ތެއްކަމުގައިވުފަރާ

ނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގަ އަތޮޅުގެ އެއް .1  ޖެއްސުން.ނުއި ހަމަސްކޫލެއްގެ ދެބޭފުޅަކު ފަ
ނޑައެފަ 3މުބާރާތުގައި މަދުވެގެން  .3  ޅުން.ނޑިޔާރުން ކަ

 

 ކަނޑައެޅުން: ސްކޫލް  އްވާ މުބާރާތް ބާ 
ނޑައަ ނެއްވާމުބާރާތްބާތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަުހ،  މިގޮތުްނ . ކައުންސިލުންނެވެޅާނީ ށ. އަތޮޅު ސްކޫލް ކަ

ނޑައެޅޭސްކޫލަކަށް މުބާރާތް ހިންގުމަށް  ނޑައަޅާ ކަ  އެހީއެއް ދެވޭނެވެ. ފައިސާއިން ފައިސާގެކަ
 ލިބޭ އެހީތެރިކަމަްށ ރިޢާޔަތްކުރުން. މުބާރާތުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ުކރުމުގައި ހިލޭ .2
 ރިޢާޔަތްކުރުން. ދަރިވަރުންބައިވެރިވާ ނިސްބަތަށް .1
 އެއްބާރުލުްނ ދޭމިންވަރަށް ރިޢާޔަތް ކުރުން. ޕީޓީއޭ އަދި ރަށުކައުންސިލްގެ ،މެނޭޖްމަންޓާއިސްކޫލް  .3

 މުބާރާތް ބާއްވާ ސްކޫލުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް:
 މުބާރާތް ބައްވާ ސްކޫލެއްގެ މެނޭޖްމަންޓުން ތިރީގައި މިވާ ކަންަތއްތައް ފުރިހަމަކޮށް އިންތިޒާމު ކުރަންވާނެއެވެ.

މަޝްވަރާގެ މަތިން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ  ކައުންސިލް އިދާރާގެ އަތޮޅު  .2
 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.

 މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާ ހޯލާއި ހޯލުގެ ބެކްރައުންޑް ތައްޔާރުކުރުން. .1
ކަމުވޮށިންނަށާއި ެބލެނިވެރިން އަދި ަދރިވަރުންނަށް  މުބާރާތް އަޑުއެހުމަށް ރަށުގެފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށާއި،އަދި  .3

 ދަޢުވަތު ދިނުން.
 ކުރާ ޖަްލސާއަށް ދަޢުވަތު ދިނުމާއި، ޖަްލސާގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅު .4
 އިންތިޒާމް ކޮށް ދިނުން.ިނދުމާއި، ކެއުން ކަމާއެކު، ރައްކާތެރި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނާއި އޮފިަޝލުންނަށް  .5
 ކުރުންތައްޔާރު ސަރޓިފިކެޓް  .6

ނޑިޔާރުންގެ އިންޓަރވަލް ހަމަޖެއްސުން. .7  ފަ

 އިނާމް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިފްރެޝްމަންޓް ހަމަޖެއްސުން. .8

 ސްކޫލްތަކުގެ ބައިވެރިން ރިސީވްކުރުން. .9

 ސްކޫލްތަކުގެ ބައިވެރިން ފުރުވާލުން. .01

 ހަމަޖެއްސުން.މުބާރާތުގެ ސައުންޑް  .00

 ސްކޫލްތަކުގެ އޮފިޝަލުންގެ މީިޓންގ އިންތިޒާމް ކުރުން. .01

 މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް ބޭނުންވާ ްޓރޮފީ ވަނަތަކާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަްށ ގަނެ ލޭބަލްކުރުން.  .02

 ނޯޓް: މީގެ އިތުރުންވެސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށްފެްނނަ ކަންކަން ކުރުން.
 

 

 ކަނޑައެޅުން: ފަރާތްތައް ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ 
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 75ހޮވާނީ އަތޮޅު ޤުރުއާްނމުބާރާތުން % ގެ ޮގތުގައިއިވެރިކުރާނެ ދަރިވަރުންޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގަިއ ބަ .2
ދަރިވަރުންނެވެ. އެއީ  25އަށްވުރެމަތިން މާރކްސް ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންެމމަތިން މާރކްސް ހޯދާ 

މިގޮތުން ބައިވެރިން ހޮވާނީ ވަކި  ދަރިވަރުންނެވެ. 5ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ، 20ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  ބަލައިގެން
 ެނވެ.ދަރިވަރުންނަށް އިސްކަން ދީގެން ލެއް އަދި ވަކިރަށެއް ބެލުމެއްނެތި އެންމެގިނަ މާކުސް ހޯދިސްކޫ
 

 މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް:
 ) ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް( ވަނަ ދަރިވަރު. 3 1 2ކޮްނމެ އުމުރު ފުރާއަކުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  .2
 ވަނަ ދަރިވަރު. ) ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް( 3 1 2ކޮްނމެ އުމުރު ފުރާއަކުން ނުބަލައިިި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  .1
 ) ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް( ދަރިަވރު. ވަނަ 3 1 2 މުޅިމުބާރާތުންބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  .3
 ) ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެޓް( ވަނަ ދަރިވަރު. 3 1 2 މުޅިމުާބރާތުންނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  .4
 ) ޓްރޮފީއާއި ސަރޓިފިކެްޓ( ރަށްވަނަ  3 1 2  ބާރާތުން މުޅި މު .5
 ތަުކން ޤައުމީ މުބާރާތަށް ހޮުވނު ދަރިވަރުން ) ހަނދާނީ ލިޔުން(މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ރަށް  .6

 
 

 މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް:
ހޮވާނީ ަފނޑިޔާރުންގެ އެވްރެޖް މާރކްސްގެ ތެރެއިން މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާްތތަކުގެ  ތައްވަނަ މަތީގައިވާ
  ތަރުތީބުްނނެވެ.

މާރކްްސ އަށް ވުރެމަތީ މާރކްސް ލިބޭަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެަމތީ ާމރކްސް  80ވަނައަށް ހޮވާނީ  2
 ލިބުނު ފަރާތެވެ. 
ވަނަ އަށް ހޮވުނު  2ރކްސް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މާރކްސް އަށް ވުރެމަތީ މާ 70ވަނައަށް ހޮވާނީ  1

 ފަރާތްފިޔަވައި ދެން އެންމެމަތީ ާމރކްސް ލިބުނު ފަރާތެވެ. 
 1 ަވނަ އަދި 2 މާރކްސްއަށް ވުރެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 60ވަނައަށް ހޮވާނީ  3

 ލިބުުނ ފަރާތެކެވެ. ޔަވައި ެދން އެންމެ މަތީ މާރކްސްހޮވުނު ފަރާތްފިވަނައަށް 
ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ަދރިވަރުންގެ  ވަނަ ދެވަަނ އަދި ތިންވަަނ ރަށް ހޮާވނީ ެއ ރަށަކުންމުޅި މުބާރާތުގެ އެއް

 މާކްސް އެއްކޮިަށް އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ހޯދި ތަރުތީބުންނެވެ.

ނޑައަޅާނީ، ބަލައިގެން  ޤައުމީ މުބާރާތުެގ ބަލައިެގން ިކޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވުމަްށ ހޮވުނު ކުދިން  ކަ
ދަރިވަރުންނެވެ. )ކޮންމެ  20ކިޔެވުިުގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަމާރކްސް ހޯދި 

 އަށްވުރެ މަތިން މާރކްސް ހޯދި ކުއްޖަކަށް ވާންވާނެއެވެ.( 75ކުއްޖަކީ %

ނޑައަޅާނީ، ުނބަލާ ކިޔެވުިުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުެގ ނުބަާލ ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި  ބައިވެރިވުމަްށ ޮހވުނު ކުދިން ކަ
 75ދަރިވަރުންނެވެ. )ކޮންމެ ކުއްޖަކީ % 5ގޮފީގައި ބައިވެރިވެ ކިޔެވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ިގނަާމރކްސް ހޯދި 

 އަށްވުރެ މަތިން މާރކްސް ހޯދި ކުއްޖަކަށް ވާންވާނެއެވެ.(

 

 މަށް މާލެދާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެ ޢިނާޔަތްތައް:ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވު 
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ރުފިޔާއެވެ.   1،000ގެން ިލބޭނީ ޖުމްލަ ރަދެއް ހިމަނައިހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް ހުރިާހ ޚަ ށ. އަތޮޅުން ދަތުރުކުރާ 
ނޑައަޅާ ފައިވާ އިނާޔަތެކެ މީގެ އިތުރުން ވެ. މިއީ ށ. އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް ދިނުމަށް، ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުން ކަ

ވެސް އަދި ކީރިތި ޤުރުއާނާބެޭހ ގެ ޒިންމާއެއް، ށ. އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިދާރާ އަކުންކުރާ އެއްވެސް ޚަރަދެއް
 މަރުކަޒުންވެސް  ނުނަގާނެއެވެ.

 
 މުބާރާތް އިންސާފު ކުރުން:

ނޑު  މި  އިންސާފުކުާރ ކޮންމެ ފަޑިޔާރަކުވެސް މާރކްސް ދޭންވާނެއެވެ. ބަޔަށް  3މުބާރާތުގައި އިންސާފުކުރާ ަމއިގަ
ނޑު  ނޑު އުޞޫއިންސާފުކުރުމުބަޔަށް  3މުބާރާތުގައި އިންސާފުކުރާ މައިގަ ލުތައް ލިޔެފައި އޮންނަން ގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަ

ޖެޭހނެއެވެ. ަހމައެއާއެކު އިންސާފުކުރުމުގެ ލުތައް ސްކޫލްތަކަށް ދޭން ވާނެއެވެ. ސްކޫލްތަކުން ޭބނުންެވއްޖެ ހިދެއްގައި މިއުޞޫ
ނޑިޔާރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަ ނޑު އުޞޫލުގެ މައްޗަށް ފަ އް މުބާރާްތ ފެށުމުެގ ށްޓަކައި އޮރިއެންޓޭަޝން ެސޝަނެމައިގަ

 ކުރިން ބާންވަންވާނެއެވެ. މިެސޝަންގައި ސްކޫލްތަކުގެ އޮފިަޝލުން ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ. 
 

 ންގ ކޮމެޓީ މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓި
 ކޮމެޓީންނެވެ. ގންމު ކުރާީނ ތިރީގައިއެވާ ކޯޑިނޭޓިމިމުބާރާތް ރާވާ އިންތިޒާ

ނޑައަޅުއްވާ މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅު ކައުންސިލުން .2  ކަ
 ޔަން ކުރައްވާ އެސްކޫލްގެ ފޯކަލްޕޮއިންޓް އްސްކޫލުން އަ މުބާރާތް ބާއްވާ  .1
ނޑައަޅުއްވާ ބޭފުޅެއް.ންގ ކޮމެޓީއަކޯޑިނޭޓި ރަށުގެ ރަށުކައުންސިލުންިް މުބާރާތް ހިނގަުމންދާ ސްކޫލް ިހމެނޭ .3  ށް ކަ

 
 ތައް ޙައްލުކުރާނެގޮތް:މައްސަލަ ދިމާވެދާނެ ބައެއް 

މުބާރާތުގައި ނުކިޔެވޭފަދަ އެއްވެސް ސަބަބެއް ދަރިވަރަކަށް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މުބާރާތުގެ  .2
ނޑިޔާރުންނަށް  އަންގަންވާނެއެެވ. ފަ

ކޫލްގެ އެވްރެޖް ޕަސެްނޓޭޖް ހެދުމުގައި ސް ންެވސްގައި ވާފަދައިން ުމބާރާތުގައި ނުކިޔެވޭ ދަރިވަރު 2ބަރު ނަން .1
 ގުނަންވާނެއެވެ.

އަތޮޅު މިޤަވާޢިދުން ޙައްލު ނުހޯދޭވަުރގެ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، އެމައްސަލައެއް ޙައްލުކުރާނީ  .3
 ންގ ކޮމެީޓްނނެވެ.ރާގެ މަތިްނ މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓިމަޝްވަގެ ލުކައުންސި

މިގޮތުން ނިްނމާ އެއްވެސް ިނންމުމަކާމެދު ހިްތހަމަ ނުޖެހިެގްނ ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްަސސާއަކަށް ނުވަތަ  .4
 ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށްވިޔަސް އެމައްސަލަ ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.

 އެންމެހާ މާއްދާތައްކިޔާ، އެއަށް އެއްބަސްވާ ޙާލުގައެވެ.ންވާނީ ިމަޤވާޢިދުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ .5
 
 
 

ގެ މަސްވަރާގެމަތިން މި ޤަވަޢިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް 
  މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީންނެވެ.


